Slovo starosty
Vážení spoluobčané, tak tu máme již druhé číslo Libkovského občasníku. Od minulého
čísla proběhlo v obci již několik změn. Těší mě, že dětské hřiště udělalo mnoho radosti
našim dětem, svědčí o tom častá účast dětí na něm. Myslím, že to nebyly vyhozené
peníze. Další věc, která se povedla, je zřízení další autobusové zastávky pro občany
bydlící v horní části obce směrem k Bechlínu. Od 1. října je již v provozu. Rovněž tak
se blíží ke konci výstavba komunikace v ulici za hřištěm, doufám, že to přispěje k tomu,
aby obec prodala zasíťované parcely a získala tak další peníze na investice do
infrastruktury a občanské vybavenosti obce. U obchodu jsou opravené vývěsní plochy
pro organizace v obci a myslím si, že jejich stav je pro obec mnohem důstojnější. Již
nyní chystáme na příští rok projektové dokumentace, tak abychom mohli v nastolené
aktivitě pokračovat.
Chci poděkovat organizátorům Libkovické olympiády, především paní Ireně Křížové a
panu Karlu Šťástkovi. Byla to povedená akce a zároveň již chystají na 30.10.2015
lampionový průvod pro děti, na 5.12.2015 vánoční ladění s čertem, tak chci vyzvat
ostatní spoluobčany „pomozte jim,“ vždyť je to pro naše děti.

Tradované místní názvy v Libkovicích pod Řípem
Obec Libkovice pod Řípem, stejně jako mnoho jiných vesnic, nepotřebuje
k orientaci jména ulic, návsí, jednotlivých částí a nejrůznějších cest. V obcích se
srovnatelnou velikostí stačí znát jen číslo popisné, popř. zeptat se našeho občana a
snad bude bloudící návštěvník odkázán ke správnému domu. Proč si ale
nepřipomenout jména, která jsou ústně tradována již po generace?
Pojďme si prostřednictvím kroniky obce a vzpomínek občanů připomenout ta
nejznámější a dopátrat se jejich původu.Pravděpodobně nejvíce z nich je odvozeno od
často rostoucích stromů dané oblasti. Jsou dodnes užívána, pokud tam dané stromy
ještě najdeme, nejen pamětníky. V Ořechu nebo též Nad Ořechem, oblíbené místo
sáňkařů, K Moruši též U Moruše, U Kaštanu a nakonec U Lip.
Návse máme hned dvě. Horní náves též První náves vznikla v pořadí jako
první ze dvou v obci se vyskytujících. Její poloha je výše než Druhé návsi. Stejnou
náves označuje i Kozí rynk, které, jak název napovídá, označovalo prostranství, kde se
chovaly a hojně pásly kozy. Dolní náves neboli Druhá náves je dnes pro obec co do
významu důležitější - právě zde stojí Obecní úřad v Libkovicích pod Řípem. I přesto je
však zažito a neustále používáno toto označení. Stala se centrem obce jako druhá v
pořadí, stejně tak leží níže než předchozí.Mezi jména částí obce, dodnes živá, se řadí
Podeves, tedy okrajová část obce, která se z pohledu obyvatel svažuje. Leží níže než
samé jádro vsi, tedy pod vsí. Dále pak V Lázních, opět okrajová část za mateřskou
školou, vinoucí se k polím. Dnes je zde vybudována asfaltová komunikace, dříve však
se tu nacházela jedna z nejčastěji podmáčených a blátivých polních cest. Bahno tedy
asi evokovalo léčebné procedury v lázních. Dnes bychom tomu stěží uvěřili.
Libkovice se mohou pochlubit členitým terénem. Mnoho obydlí leží tedy Na
Kopci u frekventované silnice směrem na Krabčice. Směr k Bechlínu označujeme jako
Nad Roklí, tedy cestu, která vznikla ve velmi nerovném, kamenitém a špatně schůdném
terénu, připomínajícím rokli.
Mezi již řidčeji užívaná či zapomenutá (posuďte sami) patří Na Bejdle.
Prostranství u rybníka, kde předkové naši bílili prádlo. Proto se tomu místu říkalo
bílidlo, z čehož povstalo dnešní „Bejdlo“.
Nezmínila jsem všechna tradovaná místní jména, což ostatně nebylo mým
záměrem. Vždyť historie naší obce je dlouhá a během ní se jistě mnohé měnilo. Nejsem
pamětník, ale hrdý „současník“ a věřím, že brzy se zažije třeba název „U Houpačky“.
A snad i dlouho vydrží!

Dagmar Schořová

Libkovická olympiáda
V sobotu 12. září 2015 se uskutečnil první ročník Dětského dne „Libkovická Olympiáda“.

Pro děti byl připraven bohatý program
plný her a zábavy, ale také i sportovních
soutěží. Děti se všech akcí zúčastnily
s bojovým nasazením a chutí k vítězství.
Veškerý můj obdiv patří jak těm nejmenším, tak i těm starším za bojového ducha a hlavně za
fair play chování.

Všechny děti jistě ocenily jak odměny,
tak možnost nechat si namalovat obrázek
na obličej, setkání s balonkovým klaunem
a vystoupení kynologické skupiny z Roudnice nad Labem. Dospělí si mohli v klidu posedět a
pobavit se s přáteli, sousedy za doprovodu příjemné reprodukované hudby.
Ráda bych touto cestou poděkovala zejména za finanční podporu Obecnímu úřadu Libkovice
pod Řípem, panu Karlu Šťástkovi za doprovodný hudební program, paní Zdeně Záhorcové za
přípravu atrakcí, panu Petru Petráčkovi za zajištění perfektního servisu občerstvení, paní
Janě Schořové a Janě Feixové za administrativní činnost a všem dalším, kteří pomohli na
přípravě tohoto skvělého dne …
Těším se na další shledání s našimi nejmenšími i jejich rodiči …
Irena Křížová

Hasiči nezaháleli.
Letní měsíce jsou spolu s jarem dobou, kdy hasiči tradičně likvidují vůbec
nejvíce požárů. Červen a srpen jsou rovněž obdobím, kdy mají jednotky požární
ochrany obvykle nadprůměrný počet technických zásahů - zejména u dopravních
nehod, úniků nebezpečných látek, ale i práce na vodě, otevírání uzavřených prostor,
odstraňování překážek, likvidace obtížného a nebezpečného hmyzu a podobně. V
letošním roce naši republiku v letních měsících zasáhli až nadprůměrné teploty a
sucha, ve všech sdělovacích prostředcích bylo vidět, slyšet, nebo se bylo možné dočíst,
kde všude museli hasiči zasahovat, kde muselo být nasazeno velké množství sil a
prostředků při požárech na polích a v lesích. Naší obci se snad nějakým zázrakem,
nebo snad díky odpovědností občanů, podnikatelů, firem a podniků se všechny
zmiňované události, které by vyžadovaly účast našich hasičů, vyhnuly nebo nebyly
hasiči zaznamenány. Nebylo by vůbec pro nikoho z nás příjemné ani jednoduché,
zasahovat při tak extrémně vysokých teplotách a suchu. Nejčastěji k požáru dochází v
domácnostech a v přírodě. Jedná se o požáry vzniklé zejména lidskou nedbalostí,
porušováním požárně bezpečnostních předpisů, nesprávnou manipulací s otevřeným
ohněm, ale také požáry způsobené dětmi.
Neměli bychom tedy usnout na vavřínech, je před námi podzim a zima tedy jak
říkáme topné období kdy jako nejčastější příčinou požáru je také neopatrnost při
vytápění svých domovů. Při provozu topidel lidé ne vždy dodržují potřebná
bezpečnostní pravidla, mnohdy zanedbávají údržbu topidel a kouřovodů. Od 1. ledna
2011 platí nařízení vlády č.91 ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Vláda stanovila
podmínky požární bezpečnosti, kontroly spalinových cest, čištění spalinových cest,
lhůty, revize, možnost pro vypalování komínů. Původní vyhláška č.111/1981Sb. o
čištění komínů platila do 31. prosince 2010. Je potřeba poděkovat všem, kteří se v naší
obci chovají zodpovědně, neohrožují naše životy, zdraví nebo majetek či nezpůsobují
ekologické škody.
To že hasiči naší obce nevyjeli v letních měsících k žádné události, neznamená,
že by jenom zaháleli a nic nedělali, ale spíše naopak i když jsme všichni dostatečně
vytíženi prací jak v zaměstnání, tak doma ve svém soukromí, našli jsme vždy chvilku
věnovat se jak kulturní tak ostatní činnosti spojené s hasiči. Mnoho hodin někteří z
našich členů odpracovali na údržbě techniky, na které je stále co opravovat nebo
vylepšovat. Vozidlo Tatra 815 Cas 32, které obec zakoupila v roce 2013 těsně před
povodní a které se také povodní v tomto roce i s našimi hasiči účastnilo a také požárů
v naší obci a okolí, vyžaduje pravidelnou a náročnější údržbu o kterou se stará pět
strojníků spolu s ostatními členy jednotky a sboru, tak jako o další hasičskou techniku
v požární zbrojnici, která je stále připravena k zásahu. Vyjížděli jsme do sousedních
obcí k různým ukázkám naší hasičské techniky, soutěžím, k doplňování vody,
zapěňování, asistencí a podobně. Nezasvěcení a neznalí našeho řemesla a koníčka by
si mohli říkat, že to je plýtváním pohonných hmot, času a kdo ví co ještě, ale opak je
pravdou. Při těchto jízdách, předváděcích akcích, asistencích naši hasiči zároveň
plnili úkoly a požadavky, které jsou na ně kladeny a kterými se musí řídit, jako

například strojníci při těchto jízdách plnili kondiční jízdy, které jsou u hasičů povinné
a nezáleží na tom, že jsme jen dobrovolní hasiči, spolu s ostatními členy jednotky se
přitom seznamují s technikou, materiálem, nářadím a danými postupy cvičebního řádu
hasičů. Sbory z Roudnice n/L a Černěvsi nás požádaly k příležitosti pořádání oslav
výročí založení svých sborů k předvedení a ukázce hašení s naší historickou technikou
ruční zápřahovou stříkačkou. Velice nás mrzí, že jsme se nemohli předvést nebo
nastříkat pěnu při dětské olympiádě, která proběhla začátkem září na hřišti v naší obci
a to hned z několika důvodů. Pro velkou pracovní vytíženost a zdravotní neschopnost
strojníků, stejně tak jako neprůjezdnost ulice za hřiště do prostoru bývalého koupaliště
z důvodů budování nové silnice v této ulici. Také se domníváme, že by asi nebylo moc
rozumné nechat děti běhat v mokré pěně v tomto chřipkovém období, kdy začali chodit
do školy i když bylo v ten den celkem slunečné počasí. Ale i tak ze Sboru dobrovolných
hasičů někteří členové pomohli s přípravou. Pokusíme se vše vynahradit našim
občanům jinak při jiných akcích.
Sportovní úspěch sbor slavil při okrskovém cvičení v Černoušku, které bylo zároveň
soutěží v trojboji nazvanou memoriál Františka Černého, kde si hasiči našeho okrsku
prověřili své vědomosti a schopnosti v několika disciplínách. Například jak postupovat
při příjezdu k dopravní nehodě, hašení rodinného domu. Soutěž vyvrcholila
disciplínou v požárním útoku družstev a po sečtení všech bodů se naši hasiči umístili
na krásném a tvrdě vybojovaném druhém místě.

Co se povedlo.
V měsíci červnu, byl při našem sboru dobrovolných hasičů založen kroužek
mladých hasičů, do kterého se přihlásilo kolem dvaceti dětí, tento velký zájem nás
velice potěšil, že mládež v naší obci má zájem o činnost v kroužku mladých hasičů. Na
výroční schůzi sboru dobrovolných hasičů 17.1.2015 byl podán návrh na založení
mladých hasičů. Tento návrh byl valnou hromadou projednán a následně schválen. I
když byla snaha o založení kolektivu mladých hasičů již dříve, vždy to ztroskotalo na
vedoucích. Pomoc při vedení kroužku nyní přislíbilo několik členů sboru. Hlavní
činnost jsme zaměřili na vzdělávání dětí v oblasti požární ochrany a získání
praktických zkušeností a dovedností ve všech oblastí hasičské činnosti a časem, po
získání finančních prostředků na zakoupení sportovního náčiní pro mladé hasiče, také
požárnímu sportu. Prozatím se kolektiv
mladých hasičů, pro pracovní vytíženost
vedoucích schází nepravidelně a já
doufám, že i tento problém se nám podaří
vyřešit a pokud budou míti děti nadále
zájem věřím, že vydrží a budou budoucími
pokračovateli a oporou našeho sboru.
S pozdravem
Ohni zmar
starosta SDH Luboš Šťastný

Současná myslivost v Libkovicích
Vážení spoluobčané, chci Vás touto cestou informovat o tom jak je to s myslivostí u
nás v obci. Jak všichni víte, v platnost vstoupil nový občanský zákoník a všechna
občanská sdružení se musela přetransformovat ve spolky. Tudíž i myslivecké sdružení
Háje Kostomlaty pod Řípem se přetransformovalo ve spolek, mi jsme tím rovněž
využili příležitosti a změnili jsme název z mysliveckého sdružení „Háje“ Kostomlaty
pod Řípem na myslivecký spolek Kostomlaty pod Řípem – Libkovice pod Řípem,
protože právo myslivosti vykonáváme i v katastrálním území Libkovic pod Řípem a
chceme být hrdi i na naši obec.Jak všichni víte, zdejší honitba bývala rájem drobné
zvěře, ale to vše je již minulostí. Pamětníci pouze vzpomínají, jak se v honitbě ulovilo
šest set zajíců a 500 bažantů. Současný systém zemědělského hospodaření a provoz na
silnicích však chovu drobné zvěře nepřeje. Nelze však obviňovat jen zemědělce, ti jsou
k tomuto nucení současnou zemědělskou politikou, které vytváření mezí a lad nepřeje.
My myslivci se snažíme vytvářet
podmínky, ale máme k tomu jen
omezené prostředky. Například
pravidelně rozmisťujeme podél
hlavní silnice na Mělník
pachové ohradníky, staráme se
o 5mysliveckých políček, na
kterých necháváme úrodu i přes
zimu, aby zvěř měla kryt a
potravu. V neposlední řadě
v době strádání, jak se nazývá
mysliveckým jazykem zima,
rozvážíme jak seno, tak i obilí
po honitbě. Část těchto krmiv si vyrobíme sami a část jich dostaneme od Podřipské
zemědělské společnosti spol. s r.o., jiní zemědělci jako je pan Jan Šindelář a pan
Jaroslav Král nám zapůjčují techniku, se kterou tyto činnosti zajišťujeme. Myslivci
zase v době vegetace jim na oplátku hlídají pole, aby jim černá zvěř a spárkatá zvěř
nečinila na nich velké škody. Nedílnou součástí naší myslivecké tradice je pořádání
kulturních a společenských akcí. Jednou z nich je tradiční myslivecký ples. Pravidelně
se ho účastní 150 až 200 lidí, kteří se na něm dobře baví. Spolek se snaží, aby na plese
hrála co nejlepší kapela a aby tombola byla bohatá hlavně na zvěřinu. Příští ples se
uskuteční 16.1.2016 v Kostomlatech pod Řípem v kulturním domě, protože v současné
době v Libkovicích pod Řípem není odpovídající zařízení. Další akcí, která je spolkem
pravidelně pořádána jsou střelby spojené s mysliveckým dnem. V letošní roce se ho
zúčastnilo 48 střelců a 17 hostů proběhl dne 13.6.2015 na střelnici v Kostomlatech
pod Řípem. Soutěžilo se ve třech disciplínách a to ve střelbě na asfaltové holuby, na
zajíce na průseku a na prase na průseku. Vítězem a držitelem putovního poháru se
stal pan Luboš Němec z Roudnice nad Labem. Členové našeho spolku pan Martin
Fencl a pan Petr Hartman se umístili na druhém a třetím místě. Další střelby jsou pak

pořádány v září okolo Václava. Tyto střelby jsou pořádány jako memoriál Václava
Hrstky, který byl našim dlouhodobým předsedou a všichni na něho vzpomínáme.
Poslední věc, se kterou vás chci seznámit je to, že členská základna našeho spolku, tak
jako u všech ostatních spolků, stárne a vymírá. Lze
to přičíst někdy až nesmyslným požadavkům zákona
o myslivosti a zákona o zbraních, ale i mediálnímu
obrazu. Každý kdo by chtěl začít s myslivostí nejprve
musí absolvovat roční myslivecký kurz, lékařskou
prohlídku a zkoušky pro držitele zbrojního průkazu.
Poté si zaplatit povinné pojištění, tím to však
nekončí, zbrojní průkaz se pravidelně obnovuje, za
každý nákup zbraně se platí a rovněž lékařské
prohlídky se pravidelně opakují a nejsou zadarmo.
Ve spolku, aby mohl fungovat musí taky každý člen
platit příspěvky a v honitbě jako je ta naše vám
žádná zvěřina nepatří, ale je spolku, aby bylo do
tomboly na společné pohoštění atd.. Musím však
říct, že náš spolek je dobrá parta dokážeme se
pobavit a mladé lidi mezi námi rádi uvítáme, zisk
z toho mít nebudou, ale pobaví se a objeví trochu
jiný svět.
MVDr. F. Feix

Dobrý den spoluobčané Libkovic pod Řípem.
Dovolte, abych hned na úvod vyjádřil velký obdiv a dík OÚ Libkovice pod Řípem za
uspořádání 1. Dětské olympiády ,která se konala v naší obci. Nejen já , ale i malý
závodnici jsme byli mile překvapeni jaká akce se dá uspořádat. Dík patří i samotným
organizátorům, kteří nejenom sportovní disciplíny sestavily , ale také se podílely na
jejich realizaci. Nelze opomenout, že jak o závodníky tak i jejich doprovod bylo
postaráno i po stránce občerstvení, které zajištoval p. Petráček. O ozvučení celé akce
a také o moderování musíme poděkovat p. Šťástkovi. A jak to bývá vždy po nějaké
události ,o které se v obcích mluví a tady bylo o čem, jsou tu nějaká, ale. Tak
například. Chyběly mi zástupci některých organizací a to konkrétně SDH Libkovice
pod Řípem. Bohužel jsem neviděl ani jednoho člena této organizace, který by se
jakkoliv podílel a nebo prezentoval nějakým způsobem na této akci. Stačilo jen trochu
snahy, aby děti měly zpestření po tak náročných sportovních výkonech a měly bohatší
den o zážitek. Kynologové z Bechlína a Roudnice nad Labem si čas našly a bylo radost
pohledět na děti, které poslouchaly jak odborný výklad o výcviku tak se zapojit do této
činnosti. SDH dostává nemalé finanční prostředky na svou činnost a tak by bylo
slušností se na takové akci spolupodílet. Ale to jen na okraj taková malá připomínka.
Každopádně já a určitě i děti se těšíme na 2.ročník olympiády a jen tak dál Obecní úřade.

S přáním pěkného dne Jaroslav Panocha .

Z historie obce
Jak jsem již v prvním čísle Libkovského občasníku předeslal, chtěl bych se na jeho stránkách
zabývat známými i méně známými událostmi a osobami, které k histori obce určitě patří, a které
postupem času již upadly v zapomění. Jak jsem tak přemýšlel, s jakou postavou či událostí bych mohl
začít, napadla mne jedna postava, která k obci Libkovice svého času neodmyslitelně patřila, a ještě
dnes by se našlo několik málo pamětníků, kteří si jeho působení pamatují.

Tou osobou byl
Obecní strážník František Stanislav
*6.1.1852 +20.9.1932
František Stanislav se narodil 6. ledna 1852 Františku a Anně Stanislavovým
ve Ctiněvsi č.56. Kdy se přestěhovali do Libkovic se mi nepodařilo zjistit, ale
když byl v roce 1884 jmenován v obci polním hlídačem již bydlel v čp. 81.
Následující rok byl jmenován obecním strážníkem a toto zodpovědné a mnohdy nevděčné povolání
vykonával až do 31.prosince 1931. Za své dlouholeté služby byl oceněn v roce 1926 dekretem čestného
uznání z kanceláře presidenta republiky, jak je o tom zápis v Protokolu obecního zastupitelstva ze dne
14. února 1926, kde se píše:„Schůzi zahájil starosta Antonín Šťastný slavnostním způsobem a před
celým zastupitelstvem odevzdal strážníku Františku Stanislavovi Dekret čestného uznání z kanceláře
presidenta republiky za dlouholeté služby přes 40 let trvající.“
Že se za svého působení nedočkal jen uznání nebo vděku uvádí jiný zápis z roku 1901, kde se uvádí, že
na návsi přibližně v místech, kde je dnes pomník padlým v 1. světové válce stával dřevěný kříž, který
byl již značně zchátralý a jednoho dne jej vítr porazil. Strážník Stanislav ho odklidil, za čež byl spolu
se starostou obviněn Josefem Pejrem, Janem Svobodou, Václavem Schořem a Josefem Ponertem za
zcizení onoho kříže. Následné vyšetřování a soud jej však tohoto obvinění zprostil.
Tolik historické anály.
Takto postavu obecního strážníka ve svých pamětech popsal bývalý kronikář Čeněk Fuksa: „Ale náš
strážník dědeček Stanislavův, to je policajt
každým coulem. Hle, zde ho máme, zde je
vystavem naši zrakům ten statný a statečný
muž, ten bdělý strážce obecního klidu a
pořádku. Sedí v nacvičené poloze, jakoby
složen na improvizivané lavici z chmelových
sloupů mezi dvěma mohutnými lípami, jejichž
haluzemi obalenými záplavou voňavého květu
jen matně proniká světlo z obecní lucerny.
Jeho holá hlava je skloněna a jen tvrdý límec
policejní uniformy s modrými výložkami ji
nedovolí klesnou na kostnatou hruď. Z kapsy
mu kouká vyhaslá fajfka pěnovka z gumovým kolečkem z láhve od sodovky na mundštuku,aby ji lépe
udržel v ústech už téměř bezzubých. Vedle na lavici leží jeho čepice brigadýrka, masivní vazovou hůl
sukovici však pevně třímá oběma rukama na kolenou. V kapse na prsou bychom dozajista našli další
jeho nezbytnou výzbroj, zvláštní píšťalu, se kterou v noci odpískává
každou celou hodinu. To aby
občané, ale i i obecní radní a hlavně pan starosta věděli, že tu je a že bdí a střeží jejich majetek. Ale že

po většinu času a v kteroukoli denní dobu přítomen v obci, kde se něco dělo, s vědčí těch
několik málo fotografií z té doby na kterých většinou nechybí.
Miroslav Hrstka

WEBOVÉ STRÁNKY NAŠÍ OBCE
www.libkovicepodripem.cz

V poslední době průzkum webových stránek ukázal, že máte stále větší zájem o
informace a o dění v naší obci. Rozhodli jsme se proto postupně webové stránky
rozšiřovat a naplňovat jejich poslání.
První věcí, když se podíváte na stránky obce jsme prozatimně připravily nový
soubor pod názvem MATEŘSKÁ ŠKOLA. Jsou zde základní informace o školce a pro
představu jak školka vypadá je přidáno i několik fotografií. Do budoucna věříme, že v
co nejkratší době, bude mít školka vlastní webové stránky, kde si budou moci
dokumentovat dění ve školním zařízení a podávat informace nejen pro rodiče.
Další věcí, kterou byly obohaceni webové stránky obce Libkovice pod Řípem je
odkaz KRONIKA OBCE. Pan Miroslav Hrstka si dal tu práci a věnoval tomu svůj čas
a všechny kroniky připravil do elektronické podoby. Za což mu patří velké díky.
Kroniky jsou vedeny od roku 1924 a byla by velká škoda, kdyby nebyly zpřístupněny
všem občanům. Nyní si je může každý přečíst. Je zde i několik fotografií z minulosti
i ze současných akcí pořádaných v Libkovicích pod Řípem.
Obec Libkovice pod Řípem má i svou místní knihovnu, což je další odkaz pod
názvem KNIHOVNA. Naleznete zde informace o provozu knihovny, o jejím řádu a
cenách výpůjček. Po vstupu do on-line katalogu a zadání do signatura svazku zkratku
LBK můžete tak zjistit jaké tituly knih a autory máme v knihovně. Pokud by jste si
nevybrali můžeme knihy objednat i dle Vašeho přání.
Poslední věcí, kterou stránky nyní mají je úprava pro čtení a iformování Vás, kteří
naše stránky navšťevujete pomocí mobilního telefonu. Po této úpravě by se Vám na
stránkách mělo lépe číst, hledat, informovat se.
Pokud hledáte informace o poplatcích za nájem hrobového místa naleznete je na
odkazu SPRÁVA HŘBITOVA. Tento odkaz je připravován a do konce roku by měl
býti v provozu. Zde se budete moci informovat o Řádu místního hřbitova, ceníku o
nájmu hrobového místa a jiné.
Doufáme, že Vás webové stránky nezklamou a budete se knim rádi vracet.
Olga Gottwaldová

Fotbal opět v Libkovicích
Po roce nečinnosti se letos začal opět hrát fotbal v Libkovicích pod Řípem.
Ještě před zahájením mistrovských zápasů jsme byli pozváni na turnaj do Kostomlat
pod Řípem, který se uskutečnil koncem měsíce června, a na kterém jsme se umístili na
druhém místě, když jsme porazili domácí tým 2:0 a prohráli s celkovým vítězem z
Horních Beřkovic 0:6.
Dne 1.8.2015 jsme byli pozváni na turnaj „O putovní pohár starosty Novin pod
Ralskem“, kterého jsme se zúčastnili již podruhé. Na tomto turnaji jsme vybojovali
krásné třetí místo z pěti zúčastněných týmu a to po porážce od domácího týmu 0:2,
následovala porážka od Mimoně 1:5, vyhráli jsme 2:1 nad Horními Věstonicemi a
remízovali 1:1 s Pertolticemi, které jsme však na penalty porazili 8:7 a tím si zajistili
třetí místo.
Týden před začátkem mistrovských utkání jsme uspořádali turnaj na domácím
hřišti, který se nám herně vůbec nevydařil a na kterém jsme obsadili poslední místo,
kdy jsme obě svá utkání prohráli a to s mužstvem ze Ctiněvse 0:3 a o třetí místo s
mužstvem z Kostomlat pod Řípem 1:7.
Mistrovská sezóna začala 23.8.2015 slibně zápasem s Podbradcem, který jsme
vyhráli 4:2, další čtyři utkání se nám vůbec nepovedla, hráči nebyli schopni dát ani
gól, zato protihráči se činili a zápasy skončily těmito výsledky: ve Ctiněvsi jsme dostali
9 gólů, Kostomlaty nám nastříleli 8 gólů, v Libínkách jsme gólů dostali opět 9 a Vrbice
se trefila 6 krát.
Zatím poslední zápas jsme sehráli ve Střížovicích, kde se nám střelci opět
probudili a zápas jsme, po nervy drásajícím průběhu, dotáhli do vítězného konce s
výsledkem 3:1.
Ještě je před námi dlouhá podzimní část soutěže a celé jaro, tak snad nás tento zápas
povzbudí do dalších bojů.
Milan Koubek, Petra Černíková

Loutkové divadlo
Prvního září po mnoha letech zavítala do naší obce atrakce, která zde nebyla
možná čtyřicet let. Tou atrakcí bylo loutkové divadlo Marionet Matěje Kopeckého,
které se prezentovalo hrou „Cesta kolem světa.“ Pravda, účast na představení nebyla
nijak zvlášť velká. Ale přítomným dětem se hra i samotné loutky jistě velmi líbily.

Dětské hřiště
V polovině srpna bylo otevřeno pro věřejnost, tím myslím hlavně pro děti,
dětské hřiště na horní návsi před rybníkem, které bylo dokončeno koncem měsíce
července. Navzdory některým skeptickým názorům, že o toto zařízení nebude valný
zájem opak byl pravdou, což si myslím je jen dobře. Doufejme tedy, že velký zájem
vydrží co nejdéle a hlavně že se nenajde nikdo, kdo by se snažil tento koutek nějak
poškodit.
Miroslav Hrstka

Obec Libkovice pod Řípem
Libkovice pod Řípem 181, 413 01
Tel. 416 874 124,
e-mail: obec.libkovice@seznam.cz
ID datové schránky: eyjaquv,
www.libkovicepodripem.cz
Bankovní spojení: KB 9323471/0100,
ČNB 94-5111471/0710

Úřední hodiny:

pondělí a středa

07:00 – 17:00

úterý a čtvrtek

07:00 – 14:30

pátek

07:00 - 12:00

NA VYDÁNÍ LIBKOVSKÉHO OBČASNÍKU
spolupracovali:
MVDr. František Feix starosta obce,místostarostka Petra Černíková ,Irena Křížová, Jaroslav Panocha, Dagmar Schořová,
Miroslav Hrstka , Olga Gottwaldová, Milan Koubek, Luboš Šťastný

Vaše podměty, náměty, příspěvky zasílejte na email, případně je předejte v kanceláři OÚ. Těšíme se na Vaše příspěvky.
grafické zpracování:
Miroslav Hrstka

